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Onderwerp Statenbrief: vaststellen van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

Een goed beheer van natuur en landschap is één van de speerpunten van Natuurbeleid 2.0 (PS 2013). Om 
natuurterreinen in Utrecht in stand te houden en om de biodiversiteit in de provincie te behouden kunnen 
eigenaren van natuurterreinen, zowel particuliere eigenaren als de grote terreinbeheerders, een vergoeding 
krijgen voor de beheermaatregelen die zij moeten uitvoeren om het op hun terrein aanwezige natuurtype in stand 
te houden. Agrariërs kunnen via het systeem van agrarische collectieven een vergoeding krijgen voor agrarisch 
natuurbeheer. Deze vergoedingen kennen wij toe via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Om te 
bepalen voor welk type natuurbeheervergoeding een terreineigenaar of agrarisch collectief in aanmerking komt is 
een Natuurbeheerplan nodig. In het bijgevoegde Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 hebben wij de volgende kleine 
wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2016: 
 
• de meest actuele begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de groene contour zijn 

opgenomen op de kaart 
• blauwe diensten voor waterbeheer zijn in overleg met de waterschappen uitgebreid  
• er zijn, in overleg met de agrarisch collectieven kleine toevoegingen doorgevoerd van begrenzing van het 

agrarisch natuurbeheer 
 
Aanleiding 
Op 4 november 2013 heeft u het Natuurbeleid 2.0 vastgesteld. De uitwerking van dit natuurbeleid vindt plaats 
door middel van dit Natuurbeheerplan. Vrijwel jaarlijks zijn aanpassingen aan het plan nodig om in te spelen op 
wijzigingen in de bestaande situatie, bijvoorbeeld door realisatie van nieuwe natuur, de regelgeving of het beleid. 
Het Natuurbeheerplan is het toetsingskader voor de subsidieregeling voor (agrarisch) natuurbeheer. 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds 2010 is er vrijwel jaarlijks een Natuurbeheerplan vastgesteld om optredende wijzigingen in het 
subsidiestelsel door te voeren en om de kaartbeelden aan te passen aan de in het betreffende jaar gerealiseerde 
natuur.  
 
Essentie / samenvatting: 
De provincies zijn – op grond van het decentralisatieakkoord natuur – volledig verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het natuurbeleid. De doelen worden door de provincies aangegeven in het Natuurbeheerplan. 
 



 

  

De provincie stelt de kaders voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer door het Natuurbeheerplan 
vast te stellen. Het Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is en welke beheerdoelen hiervoor 
gelden. Daarnaast financiert de provincie een aanzienlijk deel van de kosten voor de ontwikkeling en het beheer 
van natuur door middel van subsidies. Het Natuurbeheerplan vormt de basis voor de aanvraag van deze 
subsidies. Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling 
en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. Het 
Natuurbeheerplan wordt in de loop van 2016 verankerd in het nog vast te stellen Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL) 2017. Dit stelsel bestaat uit: de ’Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2017’ 
(SVNL2017) voor het beheer van natuur en landschap en de ‘Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap’ (SKNL) voor investeringen in natuur en landschap (omvorming, inrichting en kwaliteitsontwikkeling). 
 
Financiële consequenties 

Het Natuurbeheerplan geeft aan waar nog natuur ontwikkeld mag worden en voor welke beheertypen wij subsidie 
willen verlenen. Daarmee is dit Natuurbeheerplan sturend voor het afgeven van subsidies en grondaankopen. 
Binnen de huidige budgetten voor natuurbeheer kunnen de huidige contracten voortgezet worden. Het 
Natuurbeheerplan geeft invulling aan de keuzes die gemaakt zijn in het Natuurpact, het Akkoord van Utrecht en 
het Natuurbeleid 2.0. Sturing op beschikbaar stellen van budgetten zal gebeuren via de jaarlijks vast te stellen 
openstellingsbesluiten. Bij het vaststellen van de openstellingsbesluiten kan gekozen worden om het beheer in 
bepaalde gebieden wel of niet te subsidiëren of alleen subsidie voor het verlengen van bestaande contracten 
beschikbaar te stellen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 ligt na vaststelling gedurende zes werkweken, ter inzage. Na deze periode 
verwerken wij de reacties in een nota van beantwoording en zullen wij het Natuurbeheerplan op basis van deze 
zienswijzen (indien nodig) bijstellen. Hierna zullen wij het Natuurbeheerplan vaststellen. Vervolgens kan tijdens 
de openstellingsperiode subsidie aangevraagd worden op basis van dit Natuurbeheerplan. Wij zullen u daarover 
door middel van een Statenbrief informeren.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten 

 
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, · 
 
De secretaris, · 
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